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 خراسان جنوبیگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 استانداری محل نشست:  12:30ساعت خاتمه: 10:30ساعت شروع : 31/03/99تاریخ جلسه : 22شماره نشست :

 دستور جلسه 

  

 پیش از دستور جلسه: 

کشاورزی بیرجند درخصوص کمک های اتاق های بازرگانی ایران،  گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و   -

تهران، بیرجند و فعاالن اقتصاادی اساتان در راساتای ایفای نمش مساتولیت اجتماعی به منپور پیشا یری 

 از شیوع بیماری کرونا

کارگاه های  ه کل تعاون کار و رفاه اجتماعی درخصاوص تساهیالت کرونایی برای کارفرمایان و راگزارش اد -

 با بیشترین آسیب از شیوع کرونا

 

    

 

 دستور جلسه: 

 1398گزارش عملکرد شورای گفت وی استان در سال  -

 راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس )درحوزه امور بانکی( -

       1399تصویب تمویم برگزاری جلسات ماهانه شورا در سال   -

 

 خارج از دستور:   

 مشکالت بخش اصناف در خصوص شیوع بیماری کرونا -

                                                                                                                                                          مشکالت بخش معدن در خصوص شیوع بیماری کرونا -
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

فعاالن اقتصادی   گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند درخصوص کمک های ❑

بیرجند در راستای ایفای نمش مستولیت اجتماعی به   و اتاق های بازرگانی ایران، تهران استان و 

 منپور پیش یری از شیوع بیماری کرونا 

میلیون تومانی  ۷۵0 محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به کمک 

از این میزان  الم داشت:  بازرگانی و فعاالن اقتصادی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اعهای    اتاق  

جنوبی در راستای  بیمارستان خراسان 1۴بازرگانی ایران و تهران به های های اتاق کمک میلیون تومان  3۵0

های نقدی و غیر نقدی اتاق بازرگانی  میلیون تومان کمک  1۵0 ی، ارسال اقالم بهداشت وکنترل بیماری کرونا 

 .  بوده استعاالن اقتصادی عضو این اتاق های فمیلیون تومان نیز کمک   2۵0 و  بیرجند 

کار و رفاه اجتماعی درخصوص تسهیالت کرونایی برای کارفرمایان و کارگاه ،  کل تعاون  اره گزارش اد ❑

 های با بیشترین آسیب از شیوع کرونا 

از   یجنوبراسانخ هیسهم، در جلسه شورا  یجنوبخراسان یکار تعاون و رفاه اجتماع رکلی، مد یغالمرضا اشرف

هزار    11  نکهیاشاره به ااعالم نمود و با    رسته  1۴در   تومان  ارد یلیم  26۸را    از کرونا  ده ید  بیمشاغل آس   التیتسه

  یبرا  التی: در حوزه تسهکردانیاند، برا داشته  التی تسه افتیدر ینام براکارگاه در استان امکان ثبت  20۷و 

مهلت زمان  اشرفی  اند.نام کرده نفر در سامانه کارا ثبت  هشتصد و یک از کرونا هزار و  ده یدبیمشاغل آس 

  مهیب افتیدر نهیدر زم اعالم نمود و افزود: مهرماه  راقسط  نیاولزمان ماهه و  2۴ را التیتسه نیبازپرداخت ا

هزار و   ۵تعداد  ن یاز اکه اند در سامانه مربوطه ثبت نام کرده  ی جنوبنفر در خراسان 6۵هزار و  6 ز ی ن یکاریب

مشاغل   ی برا الت یتسه نه یدر زم اشرفی در ادامه بیان داشت: .اند ی کاریب مه یب افتیدر ط ینفر واجد شرا 3۷۸

در قالب پرداخت   تیدرصد حما ۷0نفر،  ۵0شاغل کمتر از  یرو یبا ن ییهابنگاه یاز کرونا برا  ده ید بیآس 

  ز یتر نبزرگ  یهابنگاه  یبرا و  در گردش در نظر گرفته شده است هیبه صورت سرما زی درصد ن 30د و دستمز

 در گردش منظور شده است. ه یدرصد به عنوان سرما ۵0به صورت دستمزد و  الت یدرصد تسه  ۵0

  یجنوبخانوار در خراسان  2۴2هزار و  191 مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان در پایان اعالم داشت:

خانوارها   یبرا التیتسه  نیا افت یاند و البته هنوز امکان درکرده  افت یدولت را در ی تومان ونیلیم ک ی التیتسه

 فراهم است.
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 1398گزارش عملکرد شورای گفت وی استان در سال  (:1جلسه )دستور 

جلسه   ۵شورا اعالم نمود: در سال گذشته  ریو دب رجند یب یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیمحسن احتشام رئ

 برگزار شده است. یجنوبشورا در خراسان یکارشناس   تهیجلسه کم  11و  ی دولت و بخش خصوص ی وگوگفت  یشورا

  ی بخش خصوص دولت و یگفتگو یبا اشاره به ارتقا عملکرد شورا  رجند یب یمعادن و کشاورز  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان سیرئ

دولت و بخش   یوگو گفت  یمصوبه شورا  30داد: از مجموع ادامه  9۸در سال 1۵رتبه  به 9۷در سال  22استان  از رتبه 

 اجرا نشده است. ز یدرصد ن  10درصد در حال اجرا و   2۵ ،درصد آن اجرا شده  6۵بوده است که   یمصوبه استان 20 یخصوص

دولت و    یوگو گفت   یشدن مصوبات شورا ییجلسات و اجرا یجهت برگزار د یدر سال جهش تول م یدواریداد: ام ادامه  احتشام

 . ردیصورت گ یشتر یتالش ب یجنوبدر خراسان ی بخش خصوص
 

  رخانه یجلسه با اشاره به اقدامات دب  نیدر ا یجنوبخراسان یاستاندار یامور اقتصاد  یمعاون هماهنگ  ،یعابد  رالحقیمش

  ی در فضا یفعاالن اقتصاد ژهیو یصفحات اطالع رسان یراه انداز ،یآموزش  یدوره ها یاستان در برگزار یگفتگو یشورا

و ارتباط با   ی تخصص ی نشست ها یبرگزار فراخوان های مکرر در زمینه احصاء مشکالت فعاالن اقتصادی استان،  ، یمجاز

  یگانه اتاق بازرگانپنج  یهاونیسیکمیرخانه شورا و از عملکرد دب  ، استان ها ر یسا مرکز و یگفتگو  ی شورا های  رخانه یدب

ارزشمند   اریبس  9۸  در سال   استان  یگفتگو   ی عملکرد شورارتبه و  ارتقا  ابراز خشنودی نمود و افزود  سال گذشته    یط  رجند یب

از مشکالت در   یحل برخافزود  شودی م م یبه دو دسته تقس د یو حوزه تول یمشکالت بخش خصوص. وی با بیان اینکه است

با اشاره    یو می باشد.    یکالن و فرا استان  یهای ریگم ی تصمنیازمند    ز یاز موانع ن  ی و رفع برخ  یمسئوالن استان  اراتیاخت  طه یح

بیان داشت باید  در حل آن نشده است  ی کوتاه  چیقابل رفع بوده ه  یدرون استان  یهای ریگمیبا تصم ی هرگاه مشکل نکهیبه ا

و می توان از ظرفیت شورای گفتگوی    ستیو مسئوالن استان ن   انی متول  اراتیاخت  طهیاز مشکالت در ح  ی که رفع برخ  میریبپذ 

 استان جهت انعکاس این موارد در سطح ملی استفاده نمود.

 راهکارهای حمایت از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس )درحوزه امور بانکی(  (:2دستور جلسه )

احصاشده و پیشنهادات ارائه شده در جلسات کمیته کارشناسی شورا از سوی مسئول دبیرخانه شورا به  ت الو مشکموارد 

 شرح ذیل اعالم گردید: 

  درصد  60 و بوده ریال میلیارد  10 باالی آنها تسهیالت رقم که گیرندگانی  تسهیالت ، بانکی مقررات برابر .1

  در استان  و با توجه به اینکه را ارائه نمایند  شده حسابرسی مالی های صورت اید ب دارند، فیزیکی پیشرفت

  ۵0  به  ریال  میلیارد   10 از  رقم  این  گردید  پیشنهاد ، ندارد وجود  مستقل  شرکت حسابرسی جنوبی  خراسان

   .یابد  افزایش  ریال میلیارد

  شعبه،  دارای  که  بوده فعالیت  مشغول  استان در( بانک 32 حدود ) متعدد  های  با توجه به اینکه بانک  .2

  تسهیالت  اعطای در متفاوت  اختیارات سطح  از ها بانک  این باشند که  می  استان در  مدیریت  و  نمایندگی

  با  و بزرگتر  های بانک به نسبت استان، سطح در  واحد  یا شعبه یک دارای های بانک بعضاً برخوردارند و
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  گردید   پیشنهاد  رو  این  از  برخوردارند،  تری  وسیع  و   باالتر  اختیارات  سطح  )مانند بانک ملی( از  بیشتر  قدمت

  یکسان   بررسی  ایجاد  منظور  به  مختلف،  های  بانک  اختیارات  سطح  در  استان،  کارشناسی  ظرفیت  به  عنایت  با

 )سطح اختیارات بانک ها در بررسی پرونده ها یکسان سازی شود( پذیرد. صورت سازی یکسان  ،ها پرونده

  کرونا،  شیوع شرایط  در فعالیت علیرغم لبنیات و  طیور  بخش مانند  کرونا از دیده آسیب  واحدهای از برخی .3

  وکاهش  جامعه  بر  حاکم  شرایط   به   توجه   با  لذا  اند   نداشته  سرمایه  برگشت  و  نبوده  برخوردار  خوبی  بازدهی  از

  سرمایه  تسهیالت  ویژه به  تسهیالت  اعطای  و  بررسی در  گردید  پیشنهاد  تولیدی واحدهای  درآمدی  سطح

درصد میزان فروش سه سال گذشته  100  به  مالی  رسیدگی   در   قبل   سالهای  فروش   میزان   درصد   ۷0  گردش، 

   .شوند  گردش   در  سرمایه تسهیالت  اخذ  مشمول  بیشتری واحدهای  تا افزایش یابد 

  پرونده  به رسیدگی و  تسهیالت  اعطای  عوامل  از یکی  ها،  بانک مصارف  و  منابع بین  تعادل  اصل اکنون  هم .4

ی  ها تالش  تمام علیرغم نامناسب های زیرساخت و استان محدود های ظرفیت به توجه باکه  است ها

  عدم  دلیل   به که  جنوبی خراسان های کم برخوردار به ویژه استان استان در گردید   پیشنهاد صورت گرفته،

  شده  تمام قیمت افزایش نتیجه در و  گران نقل و  حمل مرکز، از دوری مناسب، زیرساخت از برخورداری 

  مصارف  بر  منابع  تناسب از  مالی  منابع  تأمین لحاظ به استان های  بانک  ها،  استان سایر  به  نسبت  محصول 

  اختیار  در ساله ۵ حداقل  بازپرداخت با ملی توسعه صندوق محل از ویژه اعتباری خط  یا و گردند  معاف

 .گیرد   قرار استان

   کنونی،  شرایط  در  کشاورزی و  صنعت  های  بخش در  سرمایه  بازدهی  به  توجه  با  ، بانکی مصارف  درخصوص  .5

  و   متفاوت  احیا،  مجدداً  اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  گذشته،  ادوار  همانند   تسهیالت   نرخ   گردید   پیشنهاد

 . گردد شناور

  ، یبخش کشاورز  روس یکرونا و  وع یدر ارتباط با ش  ریپذ  بیآس  ی از جمله کسب و کارها نکه یبه ا تیبا عنا .6

مهد محصوالت   یاستان خراسان جنوب نکهیباشد و با توجه به ا ی وابسته به آن م یو کسب و کارها عیصنا

چه در بخش فروش   تمحصوال نیبازار فروش ا یلیباشد با تعط ی زرشک و زعفران م لیاز قب یکیاستراتژ

  یا دهیاستان با مشکالت عد  یو صادرات  یفرآور یو چه در بخش صادرات، کشاورزان و واحدها یداخل

اخذ نموده تا از    یبانک   التیمحصوالت تسه  نیا  د یکه جهت خر   ی صادرات  یمواجه گشته اند چه بسا واحدها

  ر یو غ ینیب شیقابل پ ریغ یانیاما در جر ند یاخذشده را بازپرداخت نما التیمحل صادرات و فروش، تسه

بسته   د،یفروشگاه ها و مراکز خر ، یداخل یبازارها ی لیمتضرر گشته و با تعط روس یو نیا وع یکنترل با ش 

زرشک و زعفران، مجبور به دپو کردن محصوالت در   متیآمدن ق نیشدن مرزها و عدم امکان صادرات، پائ

  یو جهان  ی مل  یو مشکل  ی تیریکه خارج از عوامل قابل کنترل مد   ی کنون  ط یانبارها شده اند لذا با توجه به شرا

  ی آن تابع تقاضا متیو ق روند ی به شمار م ی صادرات یی زعفران و زرشک کاال نکه یاست و با در نظر گرفتن ا

آن   یبرا ی روشن ندهیفروکش نکند، آ ایکرونا در دن روس ی و وعیکه ش  یاست  و تا زمان یصادرات یهابازار

د با توجه به  یگرد شنهادیپآن وجود ندارد؛  د یخر یبرا  یچندان ی تقاضا ز یو درحال حاضر ن ست یمتصور ن
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استان   ک یو صادرات محصوالت استراتژ ی فرآور  ، یبسته بند  یمحصوالت، به واحدها نیبازار ا د یرکود شد 

 ماهه اعطا گردد.   6حداقل  ایو   کسالهیمهلت  الت، ی)زرشک و زعفران( جهت بازپرداخت تسه

برخی ازکسب و کارها از قبیل صنایع دام و طیور، لبنیات و ... به دلیل ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و   .7

احساس وظیفه در تأمین نیازهای ضروری جامعه از ابتدای زمان شیوع ویروس کرونا فعال بوده و علی رغم  

نها برگشت سرمایه نداشته اند بلکه به دالیلی از قبیل کاهش  فعالیت از بازدهی مناسب برخوردار نبوده و نه ت

تقاضا، کاهش قمیت محصول و افزایش هزینه های تولید )به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل، انبارداری،  

از بین رفتن محصول، تحمیل هزینه های بهداشتی و حفاظتی و ...(خسارت و زیان فراوان دیده اند و میزان  

یل شده به این واحدها به مراتب بیشتر از واحدهایی است که به دستور ستاد ملی کرونا تعطیل  خسارت تحم

شده اند و همچنین با عنایت به منظور شدن واحدهای تولید طیور در لیست کسب و کارهای به شدت 

منظور  د: در بررسی پرونده های این واحدها به یپیشنهاد گردآسیب دیده از بابت شیوع ویروس کرونا، 

اعطای تسهیالت کرونا، سقف تسهیالت در نظر گرفته شود تا بخشی از خسارات این واحدها جبران گردد  

  .و این صنایع امکان بقا در شرایط کنونی را داشته باشند 

 
جلسه   نی و دوم ستیدر ب رجند یب یمعادن و کشاورز  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یکشاورز  ونیسیکم سیرئ ه،یریخ نیحس د یس 

کرونا و بسته   وعیاعالم داشت: با توجه به ش  ارائه شده اتدرتکمیل پیشنهاد استان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا

 نیاز ا افت داشته است  تاز جمله زرشک خشک به شد  یاز محصوالت کشاورز یاریبس متیبودن مرزها جهت صادرات، ق

و   یفراور ،ی بسته بند  یبه واحدها ، یبازار محصوالت کشاورز د ی د است که با توجه به رکود ش  نیما بر ا شنهادیجهت پ

  ن یا  چراکه    حداقل شش ماهه داده شود   ایو    کسالهیمهلت    ،التیاستان جهت بازپرداخت تسه  کی صادرات محصوالت استراتژ

 متعادل به فروش برسانند.  مت یمناسب  و با ق  ت یواحدها بتوانند محصوالت خود را در موقع  نیشود صاحبان ا  ی اقدام باعث م

  بیبه فهرست مشاغل آس  رهنگامید وریدام و ط یواحدها نکهیا انیمرغ مادر جنوب خراسان با ب ی د یمجتمع تول رعاملیمد 

از کرونا   ده ید بیمشاغل آس  التیاز مشاغل از ابتدا از تسه یاست که برخ ی در حال ن یاز کرونا اضافه شده اند، افزود: ا ده ید

 بخش شد.  نی به ا ییکرونا الت یاختصاص سقف تسه ستارها بهره مند شدند و خوا ی بخشودگ ی و برخ

  وری خوراک دام و ط ی واحدها ی در ادامه آمادگ رجند یب ی معادن و کشاورز  ع، یصنا ، یاتاق بازرگان ی کشاورز  ون ی سیکم سیرئ

  نیرا اعالم و خواستار مساعدت در اتومانی    ۴200ارز    نیواردات ذرت از کشور افغانستان به استان به شرط تأم  استان  جهت

 خصوص شد.

با اعالم اینکه این امر   1حسین زاده نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان، در خصوص پیشنهاد بند سید مهدی 

  ۵0تصویب و توسط بانک مرکزی ابالغ شده است افزود الزام ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به تسهیالت باالی  اخیراً  

و بیشتر می باشند از این شرایط نفر  100ای نیروی انسانی میلیارد ریال اختصاص یافته و فقط بنگاه های بزرگ که دار

موافقت  ، مستثنی شده اند حسین زاده در ادامه ضمن تأکید بر پایین بودن سطح منابع استان حتی منابع ارزان قیمت
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اتفاق آرا به  و پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون هماهنگی بانک های استان را با ارائه پیشنهادات فوق در سطح ملی اعالم 

 تصویب رسید. 

 

       1399تصویب تمویم برگزاری جلسات ماهانه شورا در سال  (:3دستور جلسه )

 
 به پیشنهاد دبیر شورا شنبه اول هر ماه به عنوان تاریخ برگزاری جلسات شورا اعالم شد که مورد تصویب قرار گرفت. 

 خارج از دستور: 

 کرونامشکالت بخش اصناف در خصوص شیوع بیماری  -

مشاغل  التیاز تسه یریگ: در بهره کردان یجلسه ب  نیدر ا زین یجنوباتاق اصناف خراسان  س یرئ زاده، یرضا عل

شرط    ن یا  ی صنف  یاز واحدها  ی لیداشته باشد که خ  زی شده ن  مه یو کارگر ب  مه یب  د یکارفرما با،  از کرونا  ده ید  بیآس 

سه ماه   علی رغم اینکه  ز ینو خانه های بازی  هامزون ، هانت  م یاز مشاغل چون گ ی شد: برخ  ادآوری ی ورا ندارند 

 اند.از کرونا قرار نگرفته  ده ید بیدر زمره مشاغل آس  ی ول  گذردیآنان م  ی واحد صنف  یل یاز تعط

                                                                     مشکالت بخش معدن در خصوص شیوع بیماری کرونا                                                                                     -

  علی رغم جلسه اظهار کرد: مشاغل وابسته به معدن  نیدر ا زیننائب رئیس خانه معدن استان  ،نیپرواحمد 

قالب تاکنون به   ن یدر ا زی بانک ها ن و بالتبع قرار نگرفته اند در لیست مشاغل آسیب دیده کرونا از شیوع  بیآس 

  ی ها شگاهیبخش معدن مدت ها است از حضور در نما با اشاره به اینکه ی وشته اند.   ندا ی التیبخش معدن تسه

اعالم نمود امید بخش معدن جهت صادرات حضور در این نمایشگاه هاست پروین در  حروم است م  ی الملل نیب

ادامه افزایش بی سابقه قمیت ماشین آالت موردنیاز بخش معدن را از دیگر مشکالت این بخش اعالم نمود و  

 .این بخش باشد  ی ازهایمطابق با نبخش معدن باید   الت یتسه ی اعطاافزود  
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 مصااوبات اساااتانی

 تااااصمیمات عنااوان دستااور  ردیف 

1 
 1398گزارش عملکرد شورای گفت وی استان در سال 

 

مقرر گردید طی مکاتبه ای عملکرد دستگاه های اجرایی درخصوص  

جهت  139۸سال  دراجرای مصوبات شورای گفتگوی استان 

اقتصادی هماهنگی امور رسیدگی و اعمال نظر به معاونت محترم 

 استانداری ارسال گردد.

2 

تصویب تمویم برگزاری جلسات ماهانه شورا در سال 

1399 

 

ماهانه شورای گفتگوی استان در شنبه اول هر مصوب شد جلسات 

 ماه برگزار گردد.

 مشکالت بخش معدن در خصوص شیوع بیماری کرونا 3
مقرر گردید جلسه کمیته کارشناسی درخصوص مشکالت بخش 

 معدن استان تشکیل و در دستور کار شورا قرار گیرد.

 

 

 اراگیرامصااوبات ماالی و فا

 تااااصمیمات دستااور عنااوان   ردیف 

1 

از صنایع آسیب دیده از کرونا ویروس    راهکارهای حمایت

 )درحوزه امور بانکی(

 

 مقررگردید:

در  )تک شعبه و دارای شعب متعدد بانک ها اراتیسطح اخت -1

 .شود  یساز  کسانی  ی تسهیالتپرونده ها  یدر بررس  (ها  استان

 اتیو لبن وریاز کرونا مانند بخش ط دهید بیآس یواحدها -2

 یخوب یکرونا، از بازده وعیش طیدر شرا تیفعال رغمیعل

نداشته اند لذا با توجه به  ه یبرخوردار نبوده و برگشت سرما

 یواحدها یحاکم بر جامعه وکاهش سطح درآمد طیشرا

 هیسرما  التیتسه  ژهیبه و  التیتسه  یو اعطا  یدر بررس  ،یدیتول

 یدگیقبل در رس یفروش سالها زانیدرصد م ۷0گردش،  در

 ابدی  شیفروش سه سال گذشته افزا  زانیدرصد م100به    ،یمال

در گردش   هیسرما  التیمشمول اخذ تسه  یشتریب  یتا واحدها

 شوند. 
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در نامناسب  یها رساختیزو محدود  یها تیبا توجه به ظرف -3

که به  یباستان خراسان جنو ژهیبه و ی کم برخوردارها استان

 و از مرکز یمناسب، دور رساختیاز ز یعدم برخوردار لیدل

 ریتمام شده محصول نسبت به سا متیق، حمل و نقل گران

 نیاستان به لحاظ تأم یبانک ها، افزایش می یابد استان ها

خط  ایاز تناسب منابع بر مصارف معاف گردند و  یمنابع مال

بازپرداخت حداقل   اب یندوق توسعه ملاز محل ص  ژهیو  یاعتبار

 .ردیاستان قرار گ اریساله در اخت ۵

در بخش  هیسرما یبا توجه به بازده ،یدرخصوص مصارف بانک -4

 التینرخ تسه ی،کنون طیدر شرا یصنعت و کشاورز یها

مجدداً  یمختلف اقتصاد یهمانند ادوار گذشته، در بخش ها

 متفاوت و شناور گردد. ا،یاح

کشاورزی )زرشک  والتبازار فروش محص یلیبه تعط تیبا عنا -5

 و چه در بخش صادرات یچه در بخش فروش داخلو زعفران( 

به  یصادرات ییزعفران و زرشک کاال نکهیبا در نظر گرفتن او 

است    یصادرات  یهابازار   یآن تابع تقاضا  متیو ق  روندیشمار م

آن وجود ندارد؛   دیخر  یبرا  یچندان  یتقاضا  زیو درحال حاضر ن

 و صادرات زرشک و زعفران یفرآور ،یبسته بند یبه واحدها

ماهه  6حداقل  ایو  کسالهیمهلت  الت،یجهت بازپرداخت تسه

 اعطا گردد.

و.. که به  اتیلبن ور،یدام و ط یواحدها یپرونده ها یدر برس -6

 یضرور  یازهاین  نیدر تأم  یاجتماع   تینقش مسئول  یفایا  لیدل

رغم   یکرونا فعال بوده و عل  روسیو  وعی زمان ش  یجامعه از ابتدا

برخوردار نبوده و نه تنها برگشت  یمناسب یاز بازده تیفعال

متحمل شده اند   زیرا ن  یادینداشته اند بلکه خسارات ز   هیسرما

است که به دستور   ییاز واحدها  شتریخسارت به مراتب ب  نیکه ا

در پرداخت تسهیالت کرونا نده اند،دبو لیکرونا تعط یستاد مل

از  یدر نظر گرفته شود تا بخش التیسقف تسه به این واحدها

امکان بقا در  عیصنا نیواحدها جبران گردد و ا نیخسارات ا

 را داشته باشند. یکنون طیشرا

 
 


